
عوارض کسب و پیشه

مالك تعلق عوارض کسب و پیشه به صنوف مختلف، فعالیت در مشاغل مختلف ( اعم از کسب و 
.انتفاع استرپیشه و تجارت و صنعت) به منظو

صنف : آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد تشکیل یک صنفی را می 
.دهند

در یکی از کهحقوقییاحقیقیشخصهربهصنفیفردقانون نظام صنفی2فرد صنفی : طبق ماده 
فعالیتهاي صنفی اعم از تولید ،تبدیل ،خرید، فروش ، توزیع ،خدمات، خدمات فنی سرمایه گذاري 
کندوبه عنوان پیشه درحرفه وشغل آزاد خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا 

د و تمام یا قسمتی از کاال ، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر وسیله کسبی فراهم آور
.مستقیم وبه صورت کلی یا جزئی به مصرف کنندگان عرضه دارد اطالق گردیده است

واحد صنفی : هر واحد اقتصادي که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد 
.سب دایر شده باشد واحدصنفی شناخته می شودصنفی با اخذ پروانه ک

هر گاه شخصی بخواهد فعالیت صنفی آغاز کند ، ابتدا باید به اتحادیه ذي ربط مراجعه و تقاضاي 
کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی 

روز با احتساب ایام غیر تعطیلی رسمی به صورت کتبی به بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده 
.متقاضی اعالم کند

روز نسبت به صدور 15اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارك الزم و با رعایت ضوابط ظرف 
موظف است از تاریخ پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب

.نه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کنددریافت پروا



قانون55ماده24بندبرابر تبصره ذیلکههائیساختمانکلیهازاستعبارتستواحد تجاري :
پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهاي صنفی وکسباستفادهمنظوربهشهرداریها

.واحدهاي تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشندتحت پوشش قانون نظام صنفی و یا

شخصیتی است حقوقی که از افراد یک یا چند صنف که داراي فعالیت یکسان یا مشابه اند :اتحادیه
.براي انجام دادن وظایف و مسئولیت هاي مقرر در این قانون تشکیل می گردد

ابه یا همگن وجود داشته باشد افراد در هر شهرستان که واحدهاي صنفی با فعالیت هاي شغلی مش
صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.. اتحادیه داراي شخصیت حقوقی و 

.غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد

طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا کهاستمجوزيپروانه کسب :
.حرفه به فرد یا افراد صنفی براي محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود

قانون نظام صنفی اخذ می گردد و مبالغ دریافتی از مودیان 14عوارض کسب و پیشه براساس ماده 
.شهر استخراج می گرددبراساس تعرفه کسب و پیشه مصوب شوراي 


